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فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران :

آمادگی کامل برای دفاع از مرزها و منافع کشور وجود دارد

فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران
گفــت :آمادگــی کامــل بــرای دفــاع از مرزهــا و منافــع
کشــور در برابــر هــر تهدیــدی وجــود دارد و تفاوتــی نمــی
کنــد ایــن تهدیــد از ســوی آمریکایــی هــا یــا هــر کشــور
دیگــری باشــد.
بــه گــزارش ایرنــا امیر دریــادار حســین خانزادی درحاشــیه
محفــل انــس بــا قــرآن در منطقــه یکــم نیــروری دریایــی
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بــه خبرنــگاران اظهــار
داشــت:اعزام ناوگــروه هواپیمابــر آمریــکا بــه خلیــج فــارس

موضــوع تــازه ای نیســت و مســتکبران بســیار مذبوحانــه
تــاش مــی کننــد ســایه و شــبه جنــگ را بــزرگ نشــان
دهنــد .فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهوری اســامی
ایــران یــاد آور شــد :دلیلــی بــرای اهمیــت دادن بــه ایــن
ناوگــروه وجــود نــدارد ،حضــور آمریکایــی هــا در منطقــه
نمایشــی ،بــی فایــده و فریــب کارانــه اســت .امیــر دریــا
دار خانــزادی تصریــح کــرد :شــاهد حضــور ایــن شــیاطین
در طــول  40ســال عمــر انقــاب اســامی در اطــراف
مرزهــای کشــور بــوده ایــم .وی یــاد آور شــد :ویژگــی و
خاصیــت کشــور دارای مرزهــای دریایــی قــرار گرفتــن در
مجــاورت فرصــت هــا و تهدیدهــای بــزرگ اســت و ایــن
بــه ویــژه بــرای نظــام اســامی کــه از اســتکبار پیــروی و

تبعیــت نمــی کنــد وجــود دارد .فرمانــده نیــروی دریایــی
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران اظهــار داشــت29 :
فروردیــن  67را هیچــگاه فرامــوش نمــی کنیــم ،ناوشــکن
ســهند ،ناوشــکن ســبالن و نــاو موشــک انــداز جوشــن
مــورد اصابــت و حملــه ددمنشــانه آمریکایــی هــا قــرار
گرفــت کــه منتظریــم بدهــی شــان را بــه مــا بپردازنــد.
بــه گفتــه امیــر دریــا دار خانــزادی ،در گام دوم انقــاب
اســامی ،انگشــتان نســل انقــاب روی ماشــه قــرار دارد
کــه شــاید بــه انــدازه مــا حوصلــه نداشــته باشــند .وی
افــزود :هــم اکنــون فرزنــدان انقــاب اســامی در ناوشــکن
هــا و عرصــه اقیانــوس هــا بــرای حفــظ منافــع کشــور
حضــور دارنــد.

رئیس قوه قضاییه :

آمریکا به دنبال ناامیدی مردم و عقب نشینی جمهوری اسالمی است

رئیــس قــوه قضاییــه ،حربــه امــروز دشــمنان ایــران و در
راس آنهــا آمریــکا را بــرای عقــب رانــدن و تســلیم کــردن
جمهــوری اســامی ،ناامیدســازی مــردم و ایجــاد یــأس
برشــمرد و هماهنگــی ،همدلــی ،همــکاری و هــم اندیشــی
همــه قــوا را راهبــردی ضــروری قلمــداد کــرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی قــوه قضاییــه ،حجــت
االســام والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی در دیــدار
رئیــس و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،ایــن دیــدار
را مقدمــهای بــرای هــم اندیشــی ،همــکاری ،هماهنگــی و
هــم افزایــی هرچــه بیشــتر بیــن قــوای مقننــه و قضاییــه
دانســت و تصریــح کــرد :همــکاری و هماهنگــی قــوا،
موضوعــی اســت کــه در قانــون اساســی و فرمایشــات مقــام
معظــم رهبــری (حفظــه اهلل تعالــی) همــواره مــورد تاکیــد
قــرار گرفتــه اســت و ایــن هماندیشــی و همــکاری مــی
توانــد در جهــت رفــع مشــکالت و ایجــاد گشــایش در امــور،
بســیار نقــش آفریــن باشــد.
رئیــس قــوه قضاییــه ادامــه داد :یکــی از مهــم تریــن شــئون
مجلــس ،شــأن نظارتــی آن اســت کــه اجــرای قانون و حســن

جریــان امــور را تضمیــن مــی کنــد و ایــن ســاز و کار نظارتــی
بــرای مــردم اطمینــان آور اســت .از طرفــی دســتگاه قضایــی
نیــز واجــد یــک شــأن نظارتــی در کنــار شــأن قضــاوت اســت
کــه بــر مبنــای آن تــاش مــی شــود هیــچ حکمــی بــر خالف
شــرع و قانــون در دســتگاه قضایــی صــادر نشــود و همچنیــن
بــر حســن جریــان امــور و رعایــت قانــون در دســتگاه هــای
اجرایــی نظــارت شــود .آنچــه امــروز مــورد انتظــار مــردم و
رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی اســت ،تقویــت ایــن نظــارت
هــا در جهــت گــره گشــایی و گشــایش امــور کشــور اســت.
حجــت االســام و المســلمین رئیســی بــا اشــاره بــه اقدامــات
خصمانــه دشــمنان بــه ویــژه ایــاالت متحــده آمریــکا در وارد
آوردن فشــار بــه جمهــوری اســامی اظهــار داشــت :امــروز
شــرایط خاصــی وجــود دارد .آمریــکا ،رژیــم صهیونیســتی
و کشــورهای غربــی بعــد از دوران جنــگ ســخت و جنــگ
نــرم ،در اندیشــکده هــای خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه جنــگ ســخت ،هزینــه بــر و نفــرت آور و جنــگ نــرم
نیــز بســیار زمــان بــر ،پرهزینــه و دیربــازده اســت .بــر ایــن
اســاس ،جنــگ ســومی را تــدارک دیــده انــد کــه تلفیقــی
از آن دو باشــد بــه شــکلی کــه بــر ملــت هــا فشــار وارد
کننــد .البتــه مــدل ایــن نــوع جنــگ در کشــورهای مختلــف
و بــا توجــه بــه فرهنــگ و توانمنــدی هــای ایــن کشــورها،

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس خبرداد:

ظریف از آخرین تحوالت برجام به کمیسیون
امنیت ملی مجلس گزارش داد

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و
سیاســت خارجــی مجلــس از حضــور
محمــد جــواد ظریــف در جلســه ایــن
کمیســیون خبــر داد و گفــت :وزیــر
امــور خارجــه در ایــن نشســت گزارشــی
از تحــوالت اخیــر مرتبــط بــا برجــام و
بدعهدهــای آمریــکا ارائــه کــرد.
بــه گــزارش ایرنــا « ،علــی نجفــی
خوشــرودی » در تشــریح نشســت
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس اظهــار داشــت :نشســت
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
خارجــی مجلــس بــا حضــور محمدجــواد
ظریــف وزیــر امــور خارجــه بــه منظــور
پاســخگوی بــه ســواالت تعــدادی از
نماینــدگان مجلــس برگــزار شــد.
وی ادامــه داد :در ایــن نشســت علیرضــا
ســلیمی نماینــده محــات و دلیجــان،
مصطفــی کواکبیــان نماینــده مــردم
تهــران ،حســینعلی شــهریاری نماینــده
زاهــدان ،ســام امینــی نماینــده ایــام،

مســعود گــودرزی نماینــده ممســنی و
محمــود صادقــی نماینــده مــردم تهــران
پیرامــون موضوعــات مختلــف مرتبــط بــا
سیاســت خارجــی ،ســواالتی را مطــرح
کردنــد کــه وزیــر امــور خارجــه بــه ایــن
ســواالت پاســخ گفــت.
نماینــده مــردم بابــل در مجلــس بیــان
کــرد :برخــی از نماینــدگان از پاســخ
هــای ظریــف قانــع شــدند و برخــی قانــع
نشــدند کــه طبــق آییــن نامــه مجلــس
ایــن ســواالت بــه صحــن علنــی مجلــس
ارجــاع خواهــد شــد.
نجفــی خوشــرودی یادآورشــد :در ادامــه
وزیــر امــور خارجــه گزارشــی از اقدامــات
اخیــر در رابطــه بــا برجــام و بدعهــدی
آمریــکا ارائــه کــرد.
وی از قــول وزیــر امــور خارجــه گفــت کــه
از مــدت هــا قبــل از خــروج آمریــکا از
برجــام مکاتباتــی را بــا ســایر طــرف هــا
درخصــوص نقــض تعهــدات از ســوی
آمریــکا داشــته اســت.

متفــاوت اســت .رئیــس قــوه قضاییــه افــزود :امــروز غــرب و
آمریــکا بــه دنبــال آن هســتند کــه مــا را وادار بــه عقــب
نشــینی و تســلیم کننــد؛ امــری کــه در  40ســال گذشــته،
مقاومــت و ایســتادگی مــردم و مســئوالن بــه رهبــری امــام
خمینــی (ره) و رهبــر معظــم انقــاب اســامی ،مانــع از
آن شــده اســت .حجــت االســام و المســلمین رئیســی،
راه بــرون رفــت از مشــکالت دشــمن ســاخته را همــکاری،
هماهنگــی ،همراهــی و همدلــی در جهــت رفــع مشــکالت
مــردم بــا نهادینــه ســاختن نــگاه انقالبــی برشــمرد و یــادآور
شــد :مســئوالن و دســت انــدرکاران کشــور ،توانــا هســتند و
راه بــرون رفــت افتخارآمیــز از ایــن شــرایط ،چنــدان دشــوار
نیســت .منتهــا بایــد بــه لــوازم و اقتضائــات ایــن امــر کــه
همــان همدلــی و هماهنگــی بیــن قــوا اســت ،پایبنــد باشــیم.
رئیــس قــوه قضاییــه ،کاهــش ناهنجــاری هــا ،اجــرای عدالت،
توســعه یافتگــی ،رونــق تولیــد ،مبــارزه بــا فســاد ،ایســتادگی
در مقابــل دشــمن و اداره صحیــح کشــور را در گــرو ایــن
همدلــی و همــکاری دانســت و تصریــح کــرد :امــروز همــه
آحــاد بــا همــه گرایــش هــا و ســایق سیاســی بایــد ایــن
ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر را نــه بــه عنــوان یــک تاکتیــک
و امــر زودگــذر بلکــه بــه عنــوان یــک راهبــرد و اســتراتژی
بپذیرنــد و در ایــن جهــت گام بردارنــد.

مشاور نخست وزیر عراق :

پمپئو گفت دنبال اقدام نظامی نیستیم

مشــاور نخســت وزیــر عــراق در امــور
امنیتــی دربــاره اهــداف ســفر اخیــر
غیرمنتظــره وزیــر امورخارجــه آمریــکا بــه
بغــداد کــه بــا گمانــه زنــی هــای زیــادی
همــراه شــد گفــت کــه «مایــک پمپئــو» بــه
بغــداد آمــد تــا اطمینــان دهــد کــه آمریــکا
بــه دنبــال اقــدام نظامــی نیســت.
بــه گــزارش ایرنــا« ،فالــح الفیــاض» در
گفــت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار
ایرنــا گفــت :آمریکایــی هــا مــی گوینــد
از واکنــش جمهــوری اســامی ایــران
بــه اقدامــات آمریــکا در منطقــه نگــران
هســتند و بــرای همیــن مایــک پمپئــو بــه
بغــداد آمــد تــا اطمینــان دهــد کــه آمریــکا
درصــدد اقــدام نظامــی نیســت.
وی از پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا

پمپئــو در بغــداد بحــث میانجیگــری عــراق
بــا ایــران را نیــز مطــرح کــرده اســت،
خــودداری کــرد و گفــت :در خصــوص ســفر
وزیــر خارجــه آمریــکا بــه بغــداد فعــا بــه
همیــن مقــدار اکتفــا مــی کنــد.
پیشــتر منابــع خبــری ،محورهایــی مختلفی
چــون درخواســت میانجیگیــری عــراق
میــان دو طــرف ،گرفتــن امتیازهــای کالن
اقتصــادی بــرای پذیــرش ادامــه معافیــت
عــراق از اجــرای تحریــم هــای ضــد ایرانــی،
اطمینــان از تامیــن امنیــت نمایندگــی های
دیپلماتیــک و ســربازان آمریکایــی در عــراق
را از جملــه محورهــای مذاکــرات پمپئــو در
ســفر اخیــرش بــه بغــداد ذکــر کــرده بودند.
وی اضافــه کــرد کــه عــراق در بحــران جاری
(بیــن آمریــکا و ایــران) نقــش خــود را بــه
طــور کامــل و متناســب بــا شــرایط و روابــط
ویــژه ای کــه بــا جمهــوری اســامی ایــران
دارد ،ایفــا مــی کنــد.
وی تاکیــد کــرد کــه دولــت عــراق نســبت
بــه دور کــردن منطقــه از بحــران هــای حــاد
بســیار حســاس اســت.
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نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی :

موضع ایران در قبال
بدعهدی آمریکا شجاعانه بود

نایــب رییــس دوم مجلــس،
موضــع ایــران در قبــال
بدعهــدی آمریــکا را در برجــام
شــجاعانه دانســت و گفــت:
تصمیــم بــه موقــع جمهــوری
اســامی ایــران دربــاره برخــی
تعهــدات خــود در برجــام
نشــان داد کــه ایــران در موضــع ضعــف قــرار نــدارد .بــه گزارش
خبرنــگار پارلمانــی ایرنــا« ،علــی مطهــری» در نطــق میــان
دســتور جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی گفــت :تصمیــم
بــه موقــع جمهــوری اســامی در بــاره برخــی تعهــدات خــود در
برجــام از یــک ســو نشــان داد کــه ایــران در موضــع ضعــف قرار
نــدارد و از طرفــی کشــورهایی را بــه نکوهــش آمریکا واداشــت و
از جانــب ســوم نیــز آمریــکا را دچــار مواضــع متناقــض کــرد بــه
طــوری کــه از یــک طــرف نــاو هواپیمــا بــر ارســال مــی کنــد و
از طــرف دیگــر ترامــپ التمــاس مــی کنــد کــه بــا مــن تمــاس
بگیریــد .نایــب رییــس دوم مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد:
حــرف ترامــپ ایــن اســت کــه ماننــد رژیــم شــاه تحــت فرمــان
مــن باشــید و اشــغال فلســطین را بــه رســمیت بشناســید تــا
مــن بــه شــما رفــاه بدهــم؛ پاســخ مــا ایــن اســت کــه «هیهــات
مــن ال ّذلــه» مــا تــن بــه خــواری نمیدهیــم و بــدون نیــاز بــه
آمریــکا بــا تــاش خــود بــه رفــاه هــم میرســیم .وی تصریــح
کــرد :آمریــکا بایــد بدانــد کــه دوره حکومــت بــر دنیــا بــرای او
پایــان رســیده و قطــب اســامی در حــال شــکل گرفتــن اســت
و آینــده خاورمیانــه بــه دســت مســلمانان رقــم میخــورد؛
غربــی هــا بایــد قبــول کننــد کــه در جنــگ صلیبــی شکســت
خوردنــد و دیگــر از راه اشــغال فلســطین دنبــال انتقامگیــری
از مســلمانان نباشــند.
ایــن نماینــده مجلــس افــزود :امــروز دو عنصــر مقاومــت
و وحــدت میتوانــد مــا را از شــرایط ســخت کنونــی بــا
ســرافرازی خــارج کنــد؛ ترامــپ فریــب اعتراضــات دی مــاه
ســال  96را خــورد و خیــال میکــرد بــا چنــد فشــار اقتصــادی
مــردم را مقابــل حکومــت قــرار میدهــد غافــل از ایــن کــه
آن اعتراضــات ریشــه در درون خــود حکومــت داشــت و ناشــی
از رقابــت هــای سیاســی بــود ،امــروز ترامــپ بــرای انتخابــات
آینــده خــود بــه شــدت نیــاز بــه بــرگ ایــران دارد و مقامــات
کشــور میتواننــد از ایــن فرصــت بــه نحــو مقتضــی و عزتمندانه
اســتفاده کننــد .مطهــری ادامــه داد :الزم اســت شــورای عالــی
امنیــت ملــی نظیــر تصمیــم شــجاعانه و مدبرانـهای کــه دربــاره
برجــام گرفــت دربــاره سرنوشــت محصــوران خانگــی انتخابــات
ســال  88نیــز بگیــرد کــه فــردا دیــر خواهــد بــود؛ اگــر یکــی از
آنهــا در ایــن حــال از دنیــا بــرود معضلــی بــرای کشــور ایجــاد
میشــود .عضــو فراکســیون امیــد مجــس شــورای اســامی
اظهــار داشــت :توجــه مجلــس را بــه مســئله هیــات عالــی
نظــارت بــه اجــرای سیاســتهای کلــی نظــام کــه بــه صــورت
معضلــی درآمــده جلــب میکنــم ،اگــر ایــن هیــات کــه در دل
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام قــرار دارد بــه رویــه اخیــر
خــود ادامــه دهــد چیــزی بــرای مجلــس شــورای اســامی باقی
نمیمانــد .وی تصریــح کــرد :ایــن هیئــت صرفــا میتوانــد
نظــارت خــود را دربــاره انطبــاق یــا عــدم انطبــاق طــرح یــا
الیحــهای بــا سیاســت هــای کلــی نظــام در حیــن بررســی
آن طــرح یــا الیحــه بــه مجلــس اعــام کنــد امــا تصمیــم بــا
نماینــدگان اســت و آنچــه کــه تصویــب میشــود صرفــا بایــد
بــرای بررســی انطبــاق یــا عــدم انطبــاق آن بــا قانــون اساســی
و شــرع بــه شــورای نگهبــان بــرود .وی گفــت :هیــات مذکــور
در مجمــع تشــخیص ،بــه مثابــه شــورای نگهبــان دوم مصوبــات
مجلــس را از نظــر انطبــاق یــا عــدم انطبــاق بــا سیاســت هــای
کلــی نظــام بررســی میکنــد و ماننــد شــورای نگهبــان نامــه
ارســال میکنــد کــه ایــن مــاده و آن مــاده بایــد اینگونــه
اصــاح شــود و میدانیــم بــا وجــود صدهــا سیاســت کلــی ،هــر
مصوب ـهای از مجلــس را میتــوان مــورد ایــراد قــرار داد و بــه
ایــن ترتیــب اســتقالل و اعتبــار مجلــس مخــدوش و اختیــارات
آن بــه شــدت محــدود میشــود.

